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adevir universal recunoscut faptul ci unui
birbat singur care a agonisit o avere considerabili nu
ii mai lipse;te decAt o sofie.
Adev[rul acesta este atat de adAnc intipirit in
mingile oamenilor, incAt atunci c6nd un astfel de
birbat apare pentru prima datl intr-o comunitate,
indiferent ce crede sau ce simte el, este'considerat
proprietatea de drept a uneia dintre liicele membrilor
acelei comunitifi.
- Drag5 domnule Beqnet, fi spuse acestuia soiia
sa intr-o bund, zi, at auzit cI proprietatea Netherfield
Park a fost, in sfirqit, inchiriati?
Domnul Bennet fi rlspunse c[ nu, nu auzise.
- A fost inchiriati, insisti ea, doamna Long a
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mi-a povestit toate detaliile.
Domnul Bennet nu scoase o vorbI.
- Dar chiar nu vrei si qtii cine va locui acolo?

trecut pe-aici
:

gi

strigi solia, deja enervati.
- Vnd ci lii morft sI-mi povestqti, iar eu n-am
nimic impotrivl si te ascult.
Aceasti invitagie fu de ajuns.
5
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Ei bine, dragul meu, afl[ de la mine ci doamna
Long susline ci Netherfield a fost inchiriati de un

tAnir din nordul Angliei cu o situalie materiali
foarte buni. Acesta a sosit luni intr-o trisur'{ trasi de

patru cai pentru a iztta proprietatea ;i a fost atAt
de incAntat de tot ce-a vdzut, incAt a cizut imediat
la invoialS. cu domnul Morris; mi-a mai zis ci o si se
mute inainte de Sf Mihail, iar o parte din servitorii
lui se vor instala in casi pAnd la sf;irgitul urmitoarei
siptimAni.
- Si cum il cheami?

-

Bingley.

E insurat sau burlac?
- Oh, dragul meu! Bineingeles cI nu-i insurat! Un
burlac cu avere - patru sau cinci mii de lire pe an. Ce

lucru minunat pentru fetele noastre!
- Cum asa? Ce legituri are cu ele?
- Dragi domnule Bennet, replici sogia acestuia,
tare-Ei mai place si faci pe nesuferitull Doar ;tii ci sper
si o ia in cisitorie pe una dintre ele.
- Asta s5. fie oare scopul pentru care doreqte si se
stabileasci aici?

si

-

Scopul! Ce aiureli pofi si spui! E foarte probabil

se indrigosteasci de una dintre ele, aga

ci

va

trebui si-i faci o izitd" de indati ce se muti.
- Nu prea vid cu ce ocazie. Pogi si te duci
dumneata cu fetele sau le poli trimite doar pe ele,
ceea ce ar fi si mai bine, pentru ci, fiind la fel de
frumoasi ca ele, s-ar putea ca domnul Bingley si te
prefere chiar pe dumneata.
6
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simt miguliti. Am

fost

frumoasi la vremea mea, dar epoca mea de glorie a
apus. Unei femei care are cinci fete mari nu ii mai std
mintea la frumuselea ei.
- 1r, ur.-.rea situalii, multe nici nu mai au la ce

si

se gAndeasci.

- Dar, dragul meu, insist si te duci siJ vizitezi pe
domnul Bingley de indati ce se muti.
- Nu cred ci i1i pot promite ala ceva.
- Dar gande;te-te la fiicele dumitale. GAndegte-te
doar ce bine s-ar aranja una dintre ele. Sir Williams
5i lady Lucas sunt hotirAli si se duci pe Ia el doar
in acest scop, pentru ci altfel qtii ci nu-s genul care
si catadicseasci sd-i viziteze pe nou-venif. Trebuie
neapirat si te duci dumneata inainte, pentru ci
altminteri noui ne va fi imposibil si il vizitim.
- Pirerea mea e ci te cramponezi prea tare de
eticheti. Eu zic ci domnul Bingley va fi incAntat
sd te primeasci. O si-i trimit cAteva rd'nduri prin
tine ca si il asigur ci se bucuri de cilduroasa mea
binecuvd.ntare pentru a o lua de nevasti pe oricare
dintre fetele mele va dori s-o aleagi. S-ar putea insi
si-i strecor o vorbi buni miculei mele Lizzy.
- As dori foarte mult si nu faci aqa ceva. Lizzy
nu-i cu nimic mai presus decit celelalte qi sunt siguri
c6 nu-i nici pe .jumitate la fel de frumoasi ca Jane,
nici pe jumitatela fel de vesel5 ca Lydia. Dar aqa faci
tot timpul, mereu o favorizezi pe ea.
Niciuna dintre ele nu are cine qtie ce calitigi,
rispunse el, sunt la fel de prostufe qi de ignorante ca
7
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altele de vArsta lor; m5.car

Iizzy e nilel mai isteafi

decAt surorile ei.

-

Domnule Bennet, cum poti vorbi in felul ista
despre propriile copile? Tare-p mai place si mi
necijesti. Nu ai deloc mili de nervii mei sensibili.
M-ai inteles profund greqit, draga mea. Port un
mare respect nervilor dumitale. Sunt ca niqte vechi
prieteni pentru mine. De doudzeci de ani te tot aud
pomenindu-i cu mare respect.
- Ah, nici nu stii cAte indur!
- Sper si treci si peste asta li si apuci si vezi
mulli tineri cu un venit de patru mii de lire pe an
mutAndu-se prin zonl.
- Si douizeci dac-ar veni, tot degeaba daci nu te
duci siJ vizitezi pe niciunul.
Si fii siguri, draga mea, ci atunci cAnd vor fi
doudzeci, mi voi duce si iivizitez pe tofi.
Amestecul ciudat de agerime, sarcasm, retinere gi
fasoane din care era constituit domnul Bennet ficuse
ca nici dupd douizeci gi trei de ani de cisnicie solia sa
sI nu-i priceapi firea. in schimb, mintea ei era mult
mai usor de pitruns. Era o femeie de o inteligenti
medie, cu puline cunostinte qi cu un temperament
instabil. CAnd nu-i convenea ceva, \i imagina ci este
nervoase. Unicul scop al viegii ei era si-si vadi fiicele
miritate; singura consoiare - vizitele qi bArfele.

B
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Domnul Bennet se numiri printre primrr care rr
fi curd o izitd. ofi ciali domnului Bingley. Intenfionase
inci de la bun lnceput si il viziteze, deqi soliei ii
spusese pAni in ultima clipd ci n-avea de gAnd
si se duci; de-abia in seara de dupi aflase qi ea.
Se hotirAse si-qi dezvlluie demersul intr-un mod
original. VizAndu-qi cea de-a doua fiici ocupati
cu aranjarea unei pilirii, o lui pe nepregitite cu
urm5.toarea remarci:
- Lizzy, sper si-i placi domnului Bingley.
- Habar n-o s-avem vreodati ce-i place domnului
Bingley, spuse inciudatd mama, de vreme ce nu-l
putem vrzita.
- Mami, nu uita ci o si il intAlnim pe la
reuniuni qi ci doamna Long a promis ci ne va face
prezentirile, spuse Elizabeth.
- Nu cred ci doamna Long o si se lini de
cuvAnt. Doar are ;i ea doui nepoate. E o femeie
egoist5", ipocritl si n-o am deloc la suflet.
Nici eu, zise domnul Bennet; qi mi bucur ci
n-o si apelezi la ajutorul ei.
9
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Doamna Bennet nu catadicsi s5-i mai rS.spundi;
nu se putu abfne insi qi incepu si o boscorodeascd
pe una dintre fiice.
- Nu mai tusi atAt, Kitty, pentru numele lui
Dumnezeu! Ai pugini mili de nervii mei. Praf mi-i faci.
Kitty tuqeqte cAnd o apuc5, zise tatil ei, nu se
poate controla.

Nu tuqesc de pldcere, se stropgi Kitty. CAnd

e

tiu bal, Lizzy?
De
mAine
in doud siptimAni.
- Du, asa e, confirmd. mama ei, iar doamna
Long se intoarce abia cu o zi inainte; a;adaq ii va fi
imposibil si ni-l prezinte, c5.ci nu va apuca si faci
urmS"torul

nici ea cunostinti cu el pAni atunci.
- P;i, draga mea, atunci inseamni cd poji profita
de ocazie si i-l prezinti chiar tu pe domnul Bingley.
Imposibil, domnule Bennet, imposibil, pentru
cd nici eu nu am ficut cuno;tinfi cu el; nu ;tiu,
zdu, ce ti-o plicea atAt de mult si mi necijeqti.
- iti aprecie z rezerva. intr-adevir, intr-un interval
de doui siptS.mAni nu poli cunoaste pe cineva. Nu ai
cum si-1i dai seama de firea omului dupi doar doud
siptimAni. Dar dacl nu ne incumetlm noi, o va
face altcineva si oricum este cert ci doamna Long si
fiicele ei isi vor incerca si ele norocul. Prin urmare,
dacd nu dore;ti si faci dumneata cuno;tinfi direct
cu dAnsul, imi voi asuma eu aceasti responsabilitate,
iar doamnei Long nu ii va mai rimAne decAt s5. ne
multumeasci pentru asta.
Toate fetele isi intoarseri privirile spre tatil lor.
10
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Prostii, prostiil spuse doamna Bennet.
Care-i rostul acestei exclamalii pline de ernfazd?

ridici el tonul. Ji

se

qi importan\a care

i

pare

ci formalitatea prezentirii

se acordi sunt doar asa, niste

prostii? Aici nu pot fi de acord cu dumneata. Tu
ce pirere ai, Mary? Te qtiu fati cu capul pe umeri,
citesti cirti gi i1i notezi citate din ele.
Mary ar fi vrut si spuni ceva inteligent, dar nu-i
veni nimic in minte.
- Pini-si giseEte Mary cuvintele, continui el, si
revenim la domnul Bingley.
Vai, ce m-am siturat de domnul Bingley! trAnti
cu niduf solia lui.

- tmi pare riu ci gindeEti a;a, dar de ce nu
mi-ai spus gi mie mai din timp? Daci as fi stiut de
dimineafi, nici n-aq mai fi trecut pe Ia d6nsul. Mare
picat! Dar acum, daci tot m-am obosit si mi duc
pAnI la el, nu o si il mai putem evita.
Exact asta fusese reaclia pe care dorise si le-o
stArneasc5. Parci totu;i uimirea doamnei Bennet
o depisea pe a celorlalte; dupi ce primul val de
bucurie trecu, doamna Bennet suslinu ci oricum
stiuse de la inceput ci tocmai asta va face.
- Ce suflet mirinimos ai, dragil domnule Bennet!
Eram convinsi ci o si te fac si te rdzgAndeqti in
cele din urmi. lgi iubegti prea mult fetele ca si
ignori importanla unei asemenea oportunitif. Vai,
ce bine-mi pare! $i ce farsd ne-ai jucat. Auzi la
dumnealui, si ii faci oizitd" qi si nu sufle nicio vorbi
pAni acum!
11
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Bine, Kitry acum pori tu;i cAt pofte;ti, spese
domnul Bennet qi se gribi si iasi din cameri, situl
de exuberanta manifestati de solia sa.
- Ce tati extraordinar avelt, fetelor! zise ea dupd
ce auzi usa inchizAndu-se. Nici nu cred ci ii vefi
putea mulgumi vreodati pentru bunitatea pe care
v-o aratd; sau mie, c5. tot veni vorba. Credeti-mi pe
cuvint cind vI spun ci la vArsta noastri nu-i de ici,
de colo si faci cunoqtintd in fiecare zi cu oameni noi.
De dragul vostru ins5., vom face orice. Lydta, iubita
mea, deqi egti cea mai mici, ag indrizni si spun ci
domnul Bingley va dansa cu tine Ia urmitorul bal.
- Oh! exclam5. Lydia vioaie. Nu am deloc emolii;
oi fi eu cea mai mic5., dar sunt cea mai inalti.
Restul serii ;i-l petrecuri dAndu-si cu pdrerea cu
privire la momentul precis in care domnul Bingley
avea sd ii intoarci vizita domnului Bennet, precum qi
despre momentul cel mai prielnic in care l-ar putea
invita la cini.

-
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Toate intrebirile pe care le puse doamna Bennet,

cu ajutorul celor cinci fiice, nu se dovedird de ajuns
pentru a-i smulge solului ei o descriere mullumitoare

Bennet fu asaltat
pe toate ciile - prin intrebiri directe, insinuiri
ingenioase gi aluzii rezervate. Reu;i si se eschiveze
cu dibicie la toate, a;a cd", pAni la urmi, se vizuri
nevoite si se mulpmeasci doar cu informagiile la
mina a doua cipltate de la vecina lor, doamna
Lucas. Raportul prezentat de aceasta fu extrem de
favorabil. Sir William se aritase incAntat de el. Era
destul de tAnir, nemaipomenit de chipeg, foarte
amabil qi, de parci n-ar fi fost indeajuns, intenliona
si participe la urmitoarea reuniune impreuni cu
un numir mare de prieteni. Nici ci se putea mai
bine! Daci i-ar plicea si danseze, ar fi la un pas de
a se si indrigosti; prin urmare, frumusefea sufletului
domnului Bingley constitui urmltorul subiect care

a domnului Bingley. Domnul

aprinse imaginaliile.

Ce n-aq da si-mi vid una dintre fete stabiliti
qi pe celelalte miritate la fel de bine, ii
spuse doamna Bennet sotului siu.

-

la Netherfield
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Peste cAteva zile, domnul Bingley ii intoarse
vizita domnului Bennet, petrecAnd aproximativ zece
minute in biblioteca acestuia. isi pusese mari sperange
ci i se va ingidui si Ie vadi pe tinerele domniqoare,

loc de douisprezece, adusese din Londra doar gase cinci surori qi o veriqoar5. La intrarea in sala de bal
ins5., grupul lui fu format din doar cinci persoane domnul Bingley, doui surori, solul surorii mai in
vArstd si inci un tAnir.
Domnul Bingley era chipes si manierat; avea o
infblisare plicuti ;i o purtare simpli qi neafectati.
Surorile lui erau n\te femei cumsecade si in ton cu
moda. Cumnatul siu, domnul Hurst, era un domn
in adeviratul sens al cuvAntului; in schimb, prietenul
sdu, domnul Darcy, atrase in scurt timp atentia prin
silueta sa zvelti ;i inalti si prin fizionomia sa nobili,

din auzite, insi nuJ
intAlni decAt pe tati. Domnisoarele avurd ceva mai
mult noroc iscodind de la o fereastri aflatl"la etaj, de
la care vdzurd, o haind albastri cLlare pe un armisar
despre a cdror frumusete aflase

negru.

CurAnd fu trimisi si o invitalie la cini. Doamna
Bennet apucase deja si incropeasci meniul care
s5.-i scoati in evidenti calititile de gospodini, cAnd

rispunsul primit amdnd toati. tevatura. Domnul
Bingley avea a doua zi treburi in oraE ce nu suportau

ci nu putea
lovituri de teatru

arndnare, ca atare isi cerea scuze pentru

onora invitalia. O adevS.rati
pentru doamna Bennet. Nu-si imagina ce treburi atAt
de urgente ar fi putut si aibi domnul Bingley in ora;,
dupi ce de-abia venise in Hertfordshire; incepu si se
teami ci poate n-avea cAtusi de putin de gAnd si
se stabileasci intr-un loc, ci nici nu-i trecea prin cap
sd rimAni in Netherfield, asa cum s-ar fi cuvenit.
Lady Lucas ii mai domoli temerile, sugerAndu-i ci
poate plecase in Londra doar pentru a-;i anunla
prietenii cu privire la bal; la scurt timp fu lansat
zvonul conform clruia domnul Bingley avea si
aduci douisprezece doamne si domnisoare si ;apte
domni la petrecere. Numirul mare de prietene care
aveau sd participe le mihni pe fete, dar le mai veni
inima la loc cu o zi inainte de bal, cdnd auzird cd,in
t4

iar la nici cinci minute dupd aparitia sa, pe buzele
tuturor circula zvonul cd" ar avea un venit de zece
mii de lire pe an. Domnii il catalogari drept un
bdrbat distins, iar doamnele declarari ci era mult
mai atrigitor decAt domnul Bingley, drept care
aproape jumitate de seard privirile furi agintite
spre el, pAni cAnd comportamentul siu stArni o
asemenea indignare incAt sentimentele publicului se
intoarseri cu totul impotriva lui. isi tridase caracterul
mAndru - se credea net superior companiei in care
se afla ;i nimic nu-i era pe plac; nici micar imensa
lui proprietate din Derbyshire nu i-ar mai fi putut
compensa prezen,ta dezagreabili si respingitoare Ei
nu l-ar mai fi putut ridica la nivelul prietenului siu.
Domnul Bingley {Zcu imediat cunostin!5 cu cele

mai importante persoane din incipere. Plin de
riati si lipsit de prejudecdli, nu rati niciun dans
si. nemultumit cI balul lua s{6rpit atAt de devreme,
15
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anunti ci va organiza el insusi un bal la Netherfield.
Asemenea calititi vorbeau de la sine.

Ce diferenti uriasi intre el si prietenul siu!
Domnul Darcy dansase o singuri dati cu doamna
Hurst si o dati cu domnisoara Bingley, refuzase si
fie prezentat unei alte doamne, dupi care isi petrecu
restul serii colindAnd prin incipere si schimbAnd
din cAnd in cAnd cAte o vorbi cu cei din grupul cu
care venise. To,ti se ldmuriri in privinta caracterului
siu. Era cel mai mAndru si mai dezagreabil om din
lume si sperau cu totii ci nu avea si mai calce in
veci pe Ia ei. Printre persoanele care i se impotriveau
vehement se numira si doamna Bennet, al cirei
dispret la adresa comportamentului lui se preschimbi
intr-o ranchiund personald, provocati de lipsa de
consideratie pe care o ardtase uneia dintre ficele ei.
Din pricina numirului redus de domni, Elizabeth
Bennet fusese nevoiti si stea pe margine doui
dansuri, iar in acest rXstimp, domnul Darcy stituse
suficient de aproape incAt ea si aud5., intAmpldtor,
conversatia dintre el si domnul Bingley, care se
retrisese de pe ringul de dans pre! de citeva minute
pentru a insista pe lAng5. prietenul lui si se aliture
dansatorilor.

- Zdu aqa, Darcy, spuse el, hai si tu si dansezi.
Nu-mi place si te vid stAnd singur, ca un caraghios.
Sigur te-ai distra.
- Nici nu m5. gAndesc. $tii cn detest dansul, mai
putin cAnd imi cunosc foarte bine partenera. tntr-o
asemenea adunare insi imi este imposibil. Surorile
_t6
------:--
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taie au deja parteneri, iar in afari de ele nu-i nici
micar o singurS" femeie lAngi care a$ putea sta {Zri
ca acest lucru si fie o pedeapsi pentru mine.
- tn vecii vecilor n-aq putea fi atdt de mofturos
ca tine, exclami domnul Bingley, zdu a;a! Pe
cuvAntul meu de onoare cd n-am intAlnit atAtea fete
incAntS"toare in viala mea cAte am intAlnit in aceasti
seari., iar printre ele sunt cAteva foarte drigule.
- Tu dansezi cu singura fatd, frumoasl de aici,
spuse domnul Darcy uitindu-se spre cea mai mare
dintre surorile Bennet.
Oh! Este cea mai frumoasi fipturi pe care am
vizut-o vreodati! Dar si qtii ci una dintre surorile
ei sti chiar in spatele tiu; e foarte driguli si m-a;
a\-entura si spun ci e qi o prezen,td. plicuti. tngiduie-mi si o rog pe partenera mt-a si i te prezinte.
La cine te referi? intrebi qi, intorcAndu-se,
o privi o clipi pe Elizabeth p6ni cAnd ochii li se
intAlniri, dupi care i;i muti privirea ;i zise cu riceald:
e acceptabild,, dar nu-i suficient de frumoasi ca si
rnd tenteze. $i, oricum, nu-s in dispozilia sufleteasci
necesari pentru a acorda atengie domn\oarelor
neglijate de al1ii. Mai bine te intorci la partenera ta
.5 te bucuri de graliile ei, pentru ci-ti pierzi vremea
cu mine.

Domnul Bingley didu curs acestui sfat, iar domnul
Darcy se indepdrti, Elizabeth rdmAnAnd cu niqte
>entimente nu prea cordiale la adresa lui. Asta nu o
:mpiedici si le povesteasci prietenelor ei cu mult haz

t7
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intAmplarea; avea o Iire plini de viali qi veseli qi se
amuza de orice lucru ridicol.
IJna peste alta, intreaga familie petrecu o sear5.
plicuti. Doamna Bennet observase ci fiica ei
cea mare fusese foarte admirati. de grupul de la
Netherfield. Domnul Bingley dansase de doui ori cu
ea ;i fusese remarcatS. si de surorile lui.Jane era la fel
de incAntati ca mama ei, doar ci nu se exterioriza
la fel de mult. Elizabeth sesiz[ incAntarea lui Jane.
Mary se auzise prezentatil domn\oarei Bingley ca
fiind cea mai cultivati fati din regiune, iar Catherine
;i Lydia avuseseri norocul sI nu rimAni niciodati
flri parteneri, acesta fiind singurul lucru care trebuia
si le preocupe cAnd erau invitate la un bal. Prin
urmare, se intoarserd binedispuse in Longbourn,
satul in care locuiau si unde erau considerate drept
cele mai de vazd" persoane. Domnul Bennet nu se
culcase inci. Ori de cAte ori citea pierdea noliunea
timpului, iar de data asta era si foarte curios si afle
cum decursese evenimentul pe care-l a;teptaseri cu
atdta nerdbdare. Sperase ca sofia lui si fi fost mai
degrabi dezarndgStd, de noul vecin, dar in scurt timp
avea si fie pus la curent cu o cu totul alti istorisire.
- Oh! Dragi domnule Bennet, spuse ea in timp

ce

intri in cameri, am petrecut o seari absolut

incAntdtoare la cel mai extraordinar bal care a existat

vreodati. As fi vrut si fi venit ;i dumneata. N-ai
idee ce admirati a putut fi Jane! Tof s-au minunat
de frumuselea ei, iar domnul Bingley a considerat-o
foarte frumoasS, ba chiar a dansat de doui ori cu
18
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dai seama, dragul meu, a dansat de doui ori
cu ea! Singura pe care a invitat-o ;i a doua oard, la
dans ea a fost. Prima datd, a invitat-o pe domnloara
Lucas. Ce m-am necijit cAnd l-am vizut lingi ea!
in tot cazul, pe ea n-a admirat-o deloc, doar stii si
dumneata ci nu are admiratori; qi cAnd a zdit-o
pe Jane, care se indrepta si ea spre ringul de dans,
gata, nu ;i-a mai dezlipit ochii de la ea. S-a interesat
ca si afle cine e, s-a prezentat ;i apoi i-a solicitat
doui dansuri. Setul al treilea de cAntece l-a dansat
cu domnisoara King, setul al patrulea - cu Maria
Lucas, iar setul al cincilea din nou cuJane, apoi setul
al saselea cuLizzy,iar Boulangerull ...
- Dacd ar fi ar.r-rt rndcar o frritmd, de compasiune
fagi de mine, tipi sogul ei la capitul ribdirii, n-ar fi
dansat atAt! Pentru numele Iui Dumnezeu, nu-mi mai
insira toate partenerele cu care a dansat. Mai bine-si
scrAntea glezna de Ia primul dans!
- Oh, dragul meu, sunt aqa de incAntati de el!
E atAt de chipeg! Iar surorile lui sunt nlte doamne
ibrmecitoare. N-am vizut in viafa mea rochii mai
elegante ca ale lor. Daci ai fi vdzut ce danteli avea
doamna Hurst la...
Moment in care fu intreruptd din nou. Domnul
Bennet se impotrivi oricirei tentative de descriere
a tinutelor. Obligati si glseasci o cale de a aborda
iintr-o alti perspectivi acelaqi subiect, ii relatd cu
nrare amirS.ciune si exagerAnd in parte obrdznicia
r-rcantd a domnului Darcy.
eal
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cincea si ultima

figuri dintr-un cadril. (n.red.)
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